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1. Inleiding 
 
Dit communicatiebeleidsplan 2019 – 2021 sluit aan op het ‘communicatiebeleidsplan 2016 – 2018’. 

Vanwege de financiële positie is een goed communicatiebeleid essentieel voor de komende 

beleidsjaren. Het beleidsplan vormt de leidraad voor alle communicatie-activiteiten van de komende 

drie jaar. 

De geformuleerde communicatiethema’s en doelen worden in aparte jaarkalenders naar jaardoelen 

en concrete projecten en campagnes vertaald. Voor bijzondere situaties, zoals een mogelijke 

verlaging van de pensioenen, wordt een apart communicatieplan opgesteld. 

Bij het schrijven van dit beleidsplan is rekening gehouden met de kritische risicogrondhouding van 

het bestuur. Wat leidt tot een wens tot lage blootstelling aan risico’s en een goed draagvlak. Voor 

een goed draagvlak moet de ‘basis’ op orde zijn en wat we doen in lijn zijn met de verwachtingen die 

werknemers en werkgevers van ons hebben. 

In dit communicatiebeleidsplan is in die lijn een communicatieambitie en communicatievisie 

opgenomen. Vanuit daar is gekeken naar passende communicatiethema’s, doelstellingen en 

boodschappen. 
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2. Uitgangspunten 
 
De missie, visie en kernwaarden zijn de grondslag voor het communicatiebeleidsplan. Ook andere 
uitgangspunten zoals trends, ontwikkelingen en communicatiestijl zijn voor het opstellen van het 
communicatiebeleidsplan en de uitwerkingen die daaruit voortvloeien richtinggevend.  
 

2.1. Missie, visie en kernwaarden 
Missie  
VLEP voert de pensioenregeling uit voor de werknemers van aangesloten werkgevers in de vlees-, 
vleeswaren-, gemaksvoedingen pluimveevleesindustrie. Doelstelling van het fonds is het verlenen 
van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden. VLEP belegt en 
beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico’s en op een maatschappelijk verantwoorde 
wijze.  
 
Visie  
VLEP wil voor haar deelnemers en gepensioneerden een betrouwbare en betrokken partner voor het 
pensioen zijn. VLEP wil een bestendig pensioen bieden en streeft ernaar om de pensioenaanspraken 
en pensioenuitkering aan te passen aan de prijsontwikkelingen.  
 
Kernwaarden (vastgesteld op 21 februari 2017)  
Solidariteit, collectiviteit, toekomstbestendigheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, 
professionaliteit, transparantie. 
 
Strategische doelstellingen  
• De risico’s die in de regeling aanwezig zijn, op een evenwichtig wijze afwegen over alle 
belanghebbenden;  
• Het betaalbaar houden van de pensioenregeling;  
• Het behalen van een passend rendement om in eerste instantie de nominale verplichtingen te 
kunnen nakomen en in de tweede instantie om een toeslag te kunnen verlenen.  
• Het optimaliseren van de dienstverlening aan werkgevers en deelnemers in de bedrijfstakken;  
• Een heldere communicatie over de pensioenregeling, op een transparante, persoonlijke en 
herkenbare wijze. 

Daarnaast wordt rekening gehouden met de kritische grondhouding van het bestuur, welke is 
toegelicht in hoofdstuk 7.  

2.2. Trends, ontwikkelingen en evaluatie 
Trends in de sectoren 
Het totale aantal arbeidsmigranten dat naar Nederland komt neemt nog jaarlijks toe. Daarmee is en 
blijft de taaldiversiteit op de werkvloer realiteit. Uit onderzoek blijkt dat het aantal laaggeletterden 
en matiggeletterden onder werknemers in de voedingsmiddelenindustrie (± 20%) hoger ligt dan het 
landelijke gemiddelde (± 14%).1 
 
De Nederlandse vleessectoren worden gezien als sectoren met hoge productie-condities en goede 
reputatie. Mede vanwege de innovatiekracht en hoge kwaliteit. De vraag naar vleesproducten 

 
1 http://www.steunpuntbasisvaardigheden.nl/wp-content/uploads/2016/06/2.6-Geletterdheid-in-sectoren-op-
de-arbeidsmarkt.pdf 
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stagneert in Europa; maar groeit internationaal.2 Voor werkgevers is en blijft een ‘flexibele’ schil aan 
arbeidskrachten interessant om in te kunnen spelen op pieken en (technische)ontwikkelingen. Op 
basis van het VLEP-administratiebestand zal worden gekeken naar trends op het gebied van 
arbeidsflexibiliteit. Of er (meer) gebruik gemaakt wordt van een flexibele schil aan arbeidskrachten 
en of er meer doorstroom is. 
 
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de pensioensector 
De pensioenwereld is voortdurend in beweging en is de laatste jaren in een stroomversnelling 
geraakt. Bijna dagelijks is er wel ‘een’ nieuwsbericht over pensioenen te lezen. Eisen worden 
zwaarder en wettelijke wijzigingen volgen elkaar sneller op. Een steeds dichterbij komend besluit 
over een ‘nieuw’ stelsel’ en het gevoel van deelnemers dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op al 
die veranderingen die gevolgen hebben voor hún geld, draagt niet bij aan het toch al lage 
vertrouwen in pensioenen. De algemene trend van individualisering zorgt voor een behoefte aan 
meer inzicht en regie. De basis van het vertrouwensprobleem lijkt te liggen bij een gebrek aan 
vertrouwen ‘in het instituut’ dat ‘mijn’ geld bewaart voor later. Deelnemers hebben geen grip op wat 
er met hun geld gebeurt, ze hebben geen grip op het moment van uitbetalen én geen grip op de 
hoogte van het uit te betalen bedrag.  
 
Ontwikkelingen in pensioencommunicatie 
Op het gebied van pensioencommunicatie is de laatste jaren veel veranderd. De wetgever deed een 
duit in het zakje door in de nieuwe Wet Pensioencommunicatie, digitalisering als de nieuwe norm te 
zien. ‘Inzicht geven’ en ‘handelingsperspectief’ zijn daarbij de aandachtspunten. Feit blijft dat 
ondanks alle inspanningen het vertrouwen in pensioen in het algemeen laag blijft, maar ook de 
interesse om te verdiepen in pensioen ook. Neuromarketing-onderzoek toonde aan dat 80% tot 95% 
van de beslissingen die mensen nemen zijn gebaseerd op emoties, waarden, normen en 
gebeurtenissen in het verleden, in plaats van weldoordachte, logische processen. Mensen gaan pas 
over tot gedrag als de balans van emoties positief is en als persoonlijke aantrekkelijk wordt ervaren. 

• Positieve communicatie werkt beter dan negatieve. Door negatieve woorden te vermijden en 
pensioen te koppelen aan positieve momenten, zoals bijvoorbeeld trouwen, vakantie en tijd 
voor de kleinkinderen. 

• Korte teksten zorgen voor een positief gevoel. 

• Mensen zijn primair geïnteresseerd in hun eigen situatie. 
 
Evaluatie 2016-2018  
2018 stond vooral in het teken van de administratietransitie en om de gevolgen daarvan voor 
werkgevers en werknemers zoveel mogelijk te beperken. Duidelijke brieven, continue anticipatie op 
veel gestelde vragen en een werkgevers-Webinar droeg bij aan een zachte overgang.  
 
In de periode 2016-2018 was digitale communicatie één van de speerpunten. Daartoe werd het 
gebruik van de Berichtenbox van de overheid onder de aandacht gebracht. Voor het andere 
speerpunt ‘werkgever als intermediair’ zijn met name de website en digitale nieuwsbrief ingezet.  
 

2.2. Doelgroep 
De primaire communicatiedoelgroep bestaat uit: 

• Deelnemers (24.202 actieve deelnemers) 

• Slapers  (68.921 slapers) 

 
2 COV-Rapport: 2025: De Nederlandse vleessector in balans: 
https://www.cov.nl/Content/dist/doc/Rapport%202025%20De%20Nederlandse%20vleessector%20in%20balan
s.pdf 
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• Werkgevers (1.227) 

VLEP heeft een ‘jong’ fonds met een groot aantal slapers. Dat betekent dat de meerderheid van de 

(ex-)deelnemers jonger is dan 50 jaar. In totaal zijn er 24.202 actieve deelnemers. 67,3% van de 

mannen en 74,6% van de vrouwen is jonger dan 50 jaar. 

Er zijn in totaal 68.921 slapers. 66,5% van de mannen en 67,7% van de vrouwen is jonger dan 50 jaar. 

Een groot deel van de slapers (42.900) heeft een pensioen onder de afkoopgrens en 3.450 heeft een 

heel klein pensioen (tot € 2). 

In bijlage 1 is een overzicht per leeftijdsgroep opgenomen.  

 

2.3. Communicatiestijl 
Betrouwbare, betrokken en begrijpelijke communicatie vraagt om een herkenbare en laagdrempelige 

communicatiestijl. 

• Alle communicatie-uitingen worden conform VLEP-huisstijl opgemaakt. (Zie bijlage 2) 

• Bij het gebruik van afbeeldingen is de sector herkenbaar, maar staat de mens centraal. 

• Het schrijfniveau sluit aan bij het taalniveau van de doelgroep. A2 voor deelnemers en B1 

voor werkgevers. 

• De aanspreekvorm is ‘u’. 
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3. Communicatie-ambitie 
 

In de visie, missie en strategische doelstellingen van VLEP zijn de volgende woorden te herkennen. 

 

 

VLEP heeft de ambitie om kostenbewust, helder, begrijpelijk, juist en persoonlijk 

te communiceren, waardoor laagdrempelig inzicht en handelingsperspectief 

geboden wordt. 
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4. Communicatie-visie 
 
Pensioenfonds VLEP focust zich op haar primaire taak, het uitvoeren en administreren van de 
pensioenopbouw van aangesloten werknemers. Daarbij hoort ook het voldoen aan de daarbij 
horende wettelijk verplichte communicatie. VLEP vindt het belangrijk dat deze informatie, naast 
correct, ook begrijpelijk is en streeft naar kostenbesparing waar dat mogelijk is. Een stabiele basis in 
administratie en communicatie dragen bij aan een goede reputatie, waardoor ook aan de fondswens 
van een lage ‘blootstelling’ aan risico’s wordt voldaan. 
 
De werkgever centraal 

De algemene trend van individualisering betekent niet dat alle verantwoordelijkheid voortaan bij het 

individu moet komen te liggen. De werkgever blijft een essentiële rol spelen in het informeren van 

zijn of haar werknemers. Mede omdat uit verschillende onderzoeken en het Mercer-trendrapport 

‘Blik op 2018’ blijkt dat Nederlandse werknemers veel vertrouwen hebben in hun werkgevers als het 

gaat om het geven van inzicht in én ondersteuning bij hun financiële situatie en toekomst. De 

werkgever is bij pensioenvragen vaak het eerste aanspreekpunt van een werknemer. VLEP zorgt 

ervoor dat de werkgever eenvoudige vragen kan beantwoorden en voorbereid is op gesprekken met 

werknemers die nieuw in dienst komen of bijna met pensioen gaan. VLEP helpt de werkgever bij het 

informeren van werknemers die (bijna) met pensioen gaan en hij weet dat hij werknemers met 

vragen kan doorverwijzen naar VLEP. Onze begrijpelijke communicatie sluit aan bij de 

informatiebehoefte van de aangesloten werkgevers. Deze informatiebehoefte is te splitsen in ‘need 

to know’ op administratief gebied en ‘want to know’ om zijn werknemers te kunnen informeren. 

Sterke basis voor deelnemers 

VLEP zorgt voor duidelijke en begrijpelijke informatie, die aansluit bij de informatiebehoefte. Het 

doel van onze communicatie is dat een deelnemer weet dat hij of zij pensioen opbouwt bij VLEP. Een 

nieuwe werknemer weet wat hij of zij van VLEP kan verwachten en wat de voordelen zijn van het feit 

dat deze secundaire arbeidsvoorwaarde via zijn werkgever automatisch voor hem of haar geregeld is. 

Een werknemer die een vraag heeft over zijn of haar pensioen of inzicht wil krijgen in zijn of haar 

pensioensituatie weet waar deze informatie te vinden is en begrijpt deze informatie. Communicatie 

is zo relevant mogelijk, door alleen die informatie te sturen waar een deelnemer ook echt iets mee 

kan en segmentatie toe te passen waar dit mogelijk is.  

Transparant en evenwichtig over de financiële situatie 

VLEP is eerlijk in haar communicatie, zodat deelnemers voorbereid zijn op wat hen te wachten staat. 

De kans bestaat dat VLEP in 2020 de (opgebouwde) pensioenen moet verlagen, daarom wordt 

hierover in 2019 al gecommuniceerd. Als de pensioenen verlaagd moeten worden, maakt VLEP de 

persoonlijke gevolgen voor een deelnemer/pensioengerechtigde inzichtelijk. Benadrukt de 

evenwichtige afweging van het besluit en zichtbaar wordt het ‘menselijke’ gezicht van VLEP. Zo 

worden bijvoorbeeld de door het bestuur gemaakte afwegingen getoond en is duidelijk dat 

bestuurders haar deelnemers zo lang mogelijk voor een verlaging (willen) behoeden. Een verlaging is 

een uiterste noodmaatregel.  

Voorbereid op de toekomst 

Vanuit wet- en regelgeving worden communicatieverplichtingen opgelegd, zoals vanuit eIDAS, IORP 

II-richtlijnen, wetswijzigingen over afkoop kleine pensioenen en scheiden. De noodzakelijke 

aanpassingen in communicatie worden verwerkt, waarbij de begrijpelijkheid onder de aandacht blijft. 

Vanuit de pensioensector lopen verschillende initiatieven om te werken aan de reputatie van de 

sector. VLEP monitort deze initiatieven en lift waar dat mogelijk is mee op (gratis) initiatieven.   
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5. Communicatiestrategie 
 

Voor een goede strategie is het belangrijk keuzes te maken. De communicatiestrategie beschrijft de 

focus die de komende drie jaar wordt aangebracht om op een consistente manier toe te werken naar 

de geformuleerde communicatieambitie en communicatievisie. Daartoe zijn twee 

communicatiethema’s geformuleerd. 

5.1. Communicatiethema’s 
De twee communicatiethema’s voor de beleidsperiode 2019 – 2021 zijn: 

 

Proactief richting werkgevers 
Voor het juist administreren van de pensioenopbouw van werknemers is VLEP afhankelijk van de 

aanlevering van gegevens door werkgevers. VLEP zorgt ervoor dat het voor een werkgever duidelijk is 

welke gegevens op welk moment moeten worden aangeleverd. 

Daarnaast zijn werkgevers voor werknemers een betrouwbare en laagdrempelige eerste 

aanspreekpunt voor informatie over hun pensioen. Om werkgevers te kunnen helpen bij het 

beantwoorden van die vragen en de secundaire arbeidsvoorwaarde waar zij aan meebetalen op een 

positieve manier onder de aandacht te kunnen brengen bij hun werknemers, zorgt VLEP voor een 

optimale mix van offline en online communicatiemiddelen die aansluit bij de behoefte van de 

werkgever en de verschillende life-events waar een werkgever mee te maken krijgt. Een werkgever is 

voorbereid op mogelijke vragen en gesprekken met zijn of haar werknemer.  

 

Deelnemers met inzicht 
Duidelijke en begrijpelijke informatie biedt een werknemer de mogelijkheid inzicht te krijgen in zijn 

of haar pensioensituatie. Door een deelnemer (ongevraagd) te informeren op voor hem of haar 

relevante momenten, momenten dat hij of zij iets kan of moet doen, geeft VLEP haar deelnemers het 

gevoel dat ze écht geholpen worden. Als een deelnemer zich wil verdiepen in zijn of haar 

pensioensituatie is die informatie begrijpelijk en op dát moment voorhanden. 

VLEP maakt de persoonlijke gevolgen zichtbaar bij een eventuele verlaging. Daarbij wordt het 

‘menselijke’ gezicht achter VLEP benadrukt. De afwegingen die het bestuur maakte worden getoond 

en duidelijk is dat bestuurders een verlaging alleen als uiterste noodmaatregel inzetten, omdat het 

fonds haar deelnemers daar eigenlijk voor willen behoeden. Het bieden van laagdrempelig en 

persoonlijk inzicht, een menselijk gezicht en ongevraagde tips en informatie draagt bij aan het 

vertrouwen van deelnemers. 
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5.2. Communicatiedoelstellingen en kernboodschappen 
 

Proactief richting werkgevers 

De doelstellingen bij dit thema zijn: 

◆ Werkgevers weten welke gegevens op welk moment moeten worden aangeleverd aan VLEP. 

◆ Wij kennen de informatiebehoefte van onze werkgevers en zorgen ervoor dat onze 

communicatie zoveel mogelijk aansluit bij die behoefte.  

◆ Wij zorgen voor een goede basisinformatievoorziening over pensioen voor werkgevers.  

De geformuleerde doelstellingen kunnen nog niet smart gemaakt worden, omdat een 0-meting 

ontbreekt. In 2019 wordt een kleinschalig onderzoek ingezet voor het meten van de geformuleerde 

doelstellingen.  

De kernboodschappen bij die thema zijn: 

◆ Ik weet welke looncomponenten ik moet aanleveren bij VLEP en wanneer ik die gegevens 

moet aanleveren. 

◆ De informatie die VLEP ter beschikking stelt, sluit aan bij mijn behoefte. 

◆ Ik weet waar ik informatie kan vinden, zodat ik vragen van mijn werknemers kan 

beantwoorden. Die informatie is begrijpelijk, juist en actueel. 

 

Deelnemers met inzicht 

De doelstellingen bij dit thema zijn: 

◆ Eenvoud: de communicatie van VLEP is duidelijk, begrijpelijk en relevant.  

◆ Betrokken: voor deelnemers is het eenvoudig en laagdrempelig om zich één keer per jaar in 

hun pensioensituatie te verdiepen. 

◆ Eerlijk: VLEP is eerlijk in haar communicatie en het menselijke gezicht achter VLEP wordt 

benadrukt 

◆ Kennis: deelnemers wéten dat ze pensioen opbouwen bij VLEP. 

De geformuleerde doelstellen kunnen nog niet smart gemaakt worden, omdat een 0-meting 

ontbreekt. In 2019 wordt een kleinschalig onderzoek ingezet voor het meten van de geformuleerde 

doelstellingen.  

De kernboodschappen bij dit thema zijn: 

◆ Ik heb het gevoel dat VLEP me helpt door me op een begrijpelijke manier te laten weten als 

iets voor míj belangrijk is. 

◆ Het is laagdrempelig om (minimaal) één keer per jaar naar mijn pensioensituatie te kijken. 

◆ Ik weet wat een verlagingen van de pensioenen betekent voor mijn persoonlijke situatie en 

weet welke afwegingen het bestuur maakte. 

◆ Ik weet dat ik pensioen opbouw bij VLEP. Dat ik samen met mijn werkgever premie betaal 

voor mijn pensioenopbouw.  
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Risico’s die de communicatiedoelstellingen bedreigen 

Operationele niet-financiële risico’s zijn van invloed op de communicatiedoelstellingen en kunnen 

deze bedreigen. De omgeving (overheid of impact van andere pensioenfondsen) kan van invloed zijn 

op de reputatie van VLEP en het effect op de communicatie.  Ook de wijze waarop er door de 

pensioenuitvoerder gecommuniceerd wordt met de deelnemer en de wijze waarop de processen 

vormgegeven zijn bepalen het effect van de communicatie (operationeel, IT- en uitbestedingsrisico). 

Ook worden bovenstaande communicatiedoelstellingen bedreigd wanneer de integriteit van VLEP in 

geding is als gevolg van enig handelen van VLEP of de uitbestede partijen.  Hetzelfde geldt indien 

wet- en regelgeving onvoldoende worden nageleefd of dat de communicatie niet eenduidig is 

waardoor het fonds een juridisch risico loopt. Het fonds probeert door middel van het inzetten van 

beheersmaatregelen deze risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. In de jaarlijkse evaluatie van de 

communicatiejaarplannen worden de operationele risico’s betrokken (zie ook hoofdstuk 7).  
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6. Communicatiemiddelen 

 

6.1. Huidige middelenmix 
Om te beoordelen of de middelenmix aansluit bij de geformuleerde ambitie, is voor de huidige 

middelenmix gekeken welke middelen ingezet (kunnen) worden voor persoonlijke (en dus relevante) 

communicatie. En welke gebruikt worden voor algemene communicatie. 

Communicatiemiddel t.b.v. algemene 
communicatie 

Communicatiemiddel t.b.v. persoonlijke 
communicatie 

Website Persoonlijke maatwerkbrieven 

Pensioen 1-2-3 UPO 

Papieren werknemersnieuwsbrief Persoonlijk contact (telefonisch, mail) 

Bulkmailingen  Webinar 

Jaarverslag Mijnpensioenoverzicht.nl 

Films   

Presentaties via de werkgever  

  

Digitale werkgeversnieuwsbrief  

Werkgeverschecklists online  

 

6.2. Middelenambitie 
De communicatiemiddelen die VLEP inzet moeten in lijn zijn met de geformuleerde boodschappen en 

doelstellingen, maar ook met de geformuleerde communicatie-visie en communicatie-ambitie: 

‘VLEP heeft de ambitie om kostenbewust, helder, begrijpelijk, juist en persoonlijk te 

communiceren, waardoor laagdrempelig inzicht en handelingsperspectief geboden wordt.’ 

De huidige middelenmix sluit onvoldoende aan bij die ambitie. Op het moment dát een werknemer 

zich wil verdiepen in zijn of haar pensioensituatie, moet die informatie op dát moment laagdrempelig 

voorhanden zijn. Om deze ambitie te bereiken wordt deze beleidsperiode gekeken naar mogelijke 

aanvullingen voor de huidige communicatiemiddelenmix. Te denken valt aan: 

◆ de inzet van werknemersconsulenten 

◆ het organiseren van spreekuren 

◆ online oplossingen zoals een digitale werknemersnieuwsbrief 

◆ een Mijn-omgeving met een adequate pensioenplanner 

In de jaarplannen van de komende jaren wordt kritisch gekeken naar de mogelijkheden om de 

bestaande middelenmix aan te vullen, dan wel aan te passen.  
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7. Risicobeheersing, organisatie en borging van de communicatie 
 

Organisatie 

Het bestuur is verantwoordelijk voor pensioencommunicatie. Communicatieonderwerpen worden 

door de communicatiecommissie besproken en eventueel voor akkoord voorgelegd aan het bestuur. 

Het communicatiebeleidsplan beschrijft de uitgangspunten voor de communicatie richting 

doelgroepen voor een langere periode en schept daarmee het beleidskader. Deze uitgangspunten 

worden in het communicatiejaarplan concreet gemaakt. Elk jaar wordt een communicatiejaarplan 

opgesteld waarin de communicatieactiviteiten (met planning en kosten) worden beschreven. 

 

Borging en besturingscyclus 

Het beleidsplan wordt 1x per drie jaar vastgesteld en daarna geëvalueerd. Het communicatiejaarplan 

is een uitwerking van het beleidsplan en wordt jaarlijks geëvalueerd. In de communicatiejaarplannen 

worden concrete doelstellingen per jaar en per middel opgenomen én de manier waarop die 

doelstellingen getoetst worden. Het effect van de niet financiële operationele risico’s en de werking 

van de beheersmaatregelen op  de effectiviteit van de communicatie worden in de evaluatie 

betrokken. Op die manier wordt het rendement van de communicatie-uitingen bepaald en is een 

kritische blik op de kosten mogelijk.  

 

Risicobeheersing van de communicatie  

De grondhouding van het bestuur is ‘kritisch’. Dat betekent dat er een wens is om de mate van 

blootstelling aan risico’s relatief laag te houden, op basis van de visie dat de gewenste “opbrengst” 

vereist dat een relatief laag niveau van blootstelling aan risico’s aanvaardbaar is. De 

risicobereidheidsprincipes en beheersmaatregelen ten aanzien van reputatiemanagement zijn als 

volgt geformuleerd: 

1. Wij willen een goede reputatie door integer te handelen.  
➢ De effectiviteit van de maatregelen van de SIRA wordt beoordeeld. 

2. Wij willen een goede reputatie door geen verwijtbare fouten te maken. 
➢ Het aantal (IT) incidenten en datalekken bij deelnemers en werkgevers o.a. als gevolg van 

I-cloud-toepassingen (zoals Spotler) wordt nauwlettend gemonitord. Dit geldt ook voor het 
aantal gegronde klachten en geschillen van deelnemers en werkgevers.   

3. Wij willen goed draagvlak.  
➢ Het online panel en VO wordt ingezet voor het toetsen van begrijpelijkheid van (nieuwe) 

communicatiemiddelen. Begrijpelijke, persoonlijke en vindbare informatie dragen bij aan een 
goede reputatie. Daarom staat uitbreiding en vernieuwing van het panel onder continue 
aandacht. Wordt gekeken naar mogelijkheden de middelenmix aan te laten sluiten bij de 
ambitie en worden de houding en vertrouwen van de Raad van toezicht, VO, sociale partners 
en werkgevers gemonitord. 

 
Het fonds wil voldoen, aan de wettelijke verplichtingen en wil compliant zijn aan de regelgeving van 

AFM en Autoriteit Persoonsgegevens. Daarom monitort de communicatiecommissie of  

communicatiemiddelen hierop aangepast of aanvullend vervaardigd dienen te worden. Te denken 

valt aan IORP II, AVG en wet “waardeoverdrachten kleine pensioenen”.  
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Bijlage 1: Doelgroep 
Door de administratietransitie is het op het moment van schrijven nog niet mogelijk een gedegen 

analyse te doen van de doelgroep. Dit wordt gedaan zodra dat mogelijk is en vormt de basis voor in 

te zetten communicatieacties en middelen de komende beleidsjaren. 

Actieve deelnemers - mannen 

Mannen totaal 17.594 
72,7% 

In de leeftijd van 21-
50 jaar 

<21 jaar 52 0,3%  
21-30 jaar 3486 19,8%  
31-40 jaar 3835 21,8%  
41-50 jaar 4511 25,6% 67,3% 

51-60 jaar 4355 24,8%  
61-62 jaar 551 3,1%  
63-66 jaar 767 4,4%  

67-68 jaar 37 0,2%  
 

Actieve deelnemers - vrouwen 

Vrouwen totaal 6.607 
27,3% 

In de leeftijd van 21-
50 jaar 

<21 jaar 18 0,3%  
21-30 jaar 1467 22,2%  
31-40 jaar 1584 24,0%  
41-50 jaar 1878 28,4% 74,6% 

51-60 jaar 1326 20,1%  
61-62 jaar 143 2,2%  
63-66 jaar 186 2,8%  
67-68 jaar 5 0,1%  

 

Slapers - mannen 
Mannen totaal 51.473 74,7% 21-50 jaar 

<21 jaar 6 0,0%  
21-30 jaar 8787 17,1%  
31-40 jaar 12219 23,7%  
41-50 jaar 13199 25,6% 66,5% 

51-60 jaar 12445 24,2%  
61-62 jaar 1681 3,3%  
63-66 jaar 2785 5,4%  
67-68 jaar 350 0,7%  

 

Slapers - vrouwen 
Vrouwen totaal 17.448 25,3% 21-50 jaar 

<21 jaar 2 0,0%  
21-30 jaar 2952 16,9%  
31-40 jaar 3842 22,0%  
41-50 jaar 5010 28,7% 67,7% 

51-60 jaar 4295 24,6%  
61-62 jaar 542 3,1%  
63-66 jaar 732 4,2%  
67-68 jaar 73 0,4%  
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Bijlage 2: Huisstijl 
 

 

 

 

 

  


